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Vážení a milí kolegové,

naše společnost bude v následujících dvou letech dále usilovat o 
zvyšování  kvalifikace  našich zaměstnanců.  Také  díky  podpoře  z 
Evropského sociálního fondu připravujeme desítky školení a kurzů, které 
budou určeny pro více než sto zaměstnanců naší společnosti.  Naším 
cílem  je  zlepšit  prostřednictvím  dalšího  vzdělávání 
konkurenceschopnosti firmy a zpříjemnit a zjednodušit Vaši každodenní 
práci prostřednictvím nově nabytých schopností.

V roce 2010 a 2011 pro Vás budou zrealizována školení, jejichž 
obsah si Vám zde dovolím v krátkosti nastínit. Všechny části programu 
budou  „spuštěny“  v  lednu,  do  té  doby  budete  informováni  o  všech 
detailech,  které  se  budou  týkat   právě  té  „Vaší“  části.  Celkem  se 
programu zúčastní každý druhý pracovník, moduly jsou  připraveny na 
míru každé ze skupin našeho týmu. Budu Vás kontaktovat vždy, když 
budeme nabírat uchazeče do kurzu, který by byl užitečný právě Vám. 

Těším  se  na  Vaši  účast  a  pevně  věřím,  že  nabízené  další 
vzdělávání  uvítáte.  Všechny  kurzy  jsou  pro  Vás  poskytovány  zcela 
zdarma a  Vaše účast  je  vždy  konzultována s  Vašimi  nadřízenými.  V 
případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám samozřejmě kdykoliv k dispozici 
na tel. čísle +420 725 069 133.

                                              Mgr.  Iva Petříčková M.A. 

Součásti vzdělávacího projektu  

1. Manažerská akademie
• celkem proběhne cca 20 školících dnů 
• program je předně určen cca 12 členům top managementu a 

liniového managementu 
• školení jsou zaměřena na rozvoj managerských dovedností: 

vyjednávání, uzavírání smluv, vedení týmu, time management, 
projektové řízení a další 

           2. Rozvoj komunikace se zákazníkem 
• celkem proběhne 20 školících dnů 
• program je určen pro cca 24 pracovníků, kteří jednají se 

zákazníky
• školení je zaměřeno na rozvoj efektivní komunikace, kurzy 

asertivity, rozvoj prodejního a obchodního jednání, rozvoj týmové 
spolupráce 
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       3. Rozvoj komunikace v rámci firmy

• celkem proběhne 7 školících dnů
• program je určen pro cca 12 referentů
• školení je zaměřeno např. na rozvoj efektivní týmové spolupráce, 

vedení interních jednání 
       
        4. Rozvoj firemní prezentace a komunikace 

• celkem proběhne 20 školících dnů 
• program je určen pro 55 pracovníků klíčových dělnických profesí
• školení budou zaměřena na rozvoj efektivní komunikace, vedení 

interních jednání, pochopení funkce firemní reprezentace, 
pochopení výhod týmové práce 

        5. Vzdělávání interních lektorů a školitelů 
• celkem proběhne 6 školících dnů 
• program je určený pro 4 vybrané pracovníky, jež mají schopnost 

a zájem předávat své dovednosti svým kolegům 
• cílem je prohloubit schopnost předávat informace v rámci týmu

        6. Prohlubování PC dovedností 
• celkem proběhne 10 školících dnů IT dovedností, 10 školících 

dnů k intranetu, 4 školení pro projektanty (program Ruplant), 2 
školení k programu Windows+ školení k efektivnímu využíváni 
Outlooku 

• kurzy jsou určené širokému okruhu uchazečů, kteří pro svou 
práci využívají PC 

        7. Jazykové vzdělávání 
• celkem desítky hodin Aj: pro začátečníky, pokročilé i kurzy 

odborné angličtiny
• kurzy jsou jako dosud určeny pro široký okruh zájemců
• účast na kurzech umožní všem účastníků zvýšit své jazykové 

dovednosti, prostřednictvím nichž se mohou dále zdokonalovat 
ve své práci (školení v zahraničí, použít v případě potřeby 
zahraniční literaturu aj.)

       8.  Realizace kurzů ze zákona 
• v roce 20010 i 2011 proběhnou desítky kurzů, zde nedochází 

oproti předchozím letům k žádným výrazným změnám v 
delegování účastníků ani v rozsahu


